ONLINE MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI KLAVUZU
1. Adım
www.spo.org.tr ana sayfamızdan, kullanıcı adı olarak üye sicil numaramızı ve parolamızı girerek giriş
yaptıktan sonra, açılan pencerede “Mesleki Denetim” adlı sekmeyi tıklamamız gerekmektedir.

2. Adım
Açılan sayfada, başvurular sekmesini tıklayarak, belge tipi olarak MDBF seçip, yetkili şehirci seçimini
yaptıktan sonra “YENİ” butonuna tıklıyoruz.

3. Adım
Bu aşamada, açılan sayfada, başvuru yapılan ilgili işe ait uygun Sicil Durum Belgesi formu seçilerek, işe
ait diğer bilgiler doldurulacaktır.

4. Adım
Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra “KAYDET” butonuna tıklıyoruz.

5. Adım
İş bilgilerini kaydettikten sonra, aynı formun alt kısmında yer alan dosya ekleme bölümüne gelerek,
“TÜRÜ” kısmından eklenen dosyanın türünü seçiyoruz. Sonrasında, “GÖZAT” sekmesine tıklayarak,
eklenecek dosya bilgisayarımızda hangi konumda kayıtlıysa oraya gidip dosyayı seçerek “EKLE”
butonuna basıyoruz.
Bu alanda, tek seferde maksimum 64mb büyüklüğünde yükleme
yapılabilmektedir. O yüzden daha büyük boyuttaki dosyaları yüklemek için parçalar halinde yükleme
yapmak gerekmektedir. Ayrıca, Word türündeki dosyalar için 97-2003 dosya tipini yüklemek
gerekmektedir.
Dosya yükleme işlemi bittikten sonra “KAYDET” butonuna basıyoruz

6. Adım
Başvurunuza ait sözel bilgileri girdikten sonra, İlgili Sicil Durum Belgesi ücretinin yatırılacağı aşamaya
geçmiş oluyoruz. Bu aşamada, tekrardan “BAŞVURULAR” kısmına gelip, sağda bulunan “ÖDEME YAP”
sekmesini tıklıyoruz.

Açılan pencerede, başlangıçta seçtiğimiz form türü nedeniyle bu alana otomatik olarak yüklenen fiyatı
görmekteyiz. “ÖDE” butonuna bastığımızda, karşımıza çıkan ekranda ilgili tüm bilgileri girdikten sonra,
Belge ücretini ödeme işlemi tamamlanmış olacak ve başvurumuz ŞPO personeli meslektaşımızın
ekranına düşmüş olacaktır. Ödeme işleminden sonra, ilgili tahakkuk fişine ait bilgiler, MDU başvuru
formuna otomatik olarak eklenecektir. Kontrol ettikten sonra güncelleyip kaydettiğinizde başvuruyu
onaya gönderebiliriz.

7. Adım
Başvuru bilgilerini, yüklenen dökümanları ve ödeme işlemini kontrol eden Mesleki Denetim Görevlisi
meslektaşımız, süreç sonunda proje kayıt numarası verecek ve başvurumuz tamamlanacaktır. Başvuru
tamamlandığında, tarafınıza otomatik mesaj gönderilecektir. Bu aşama sonrasında Mesleki Denetim
Bilgi Formunu, söz konusu işe dair bilgilerin yer aldığı etiketi, ödeme bilgisini gösteren makbuzu ve Sicil
Durum Belgemizi barkodlu olarak, Oda mekanlarına uğramadan ofisimizde yazdırabilecek, böylece
MDU işlemini tamamlamış olacağız.
MDU formu ve etiketi yazdırmak için;

Üye Bilgileri sekmesi altındaki Belgeler kısmına tıklandığında yukarıdaki görselde görüldüğü üzere üç
farklı link bulunmaktadır. MDU formu ve etiket yazdırma linki tıklandığında karşımıza ilgili planlama işi
için düzenlenmiş MDU formu çıkmaktadır. Açılan sayfanın en altına inildiğinde, aşağıda görüldüğü
üzere Oda en az ücreti içeren veya içermeyen şekilde iki farklı seçenek çıkacaktır. Uygun seçenek
tıklanarak MDU formu yazdırma ekranından işlem tamamlanabilir.
Etiket yazdırma işlemi için ise, aşağıdaki görsellerde tarif edilen adımlar izlenerek istenilen sayıda
barkodlu etiket yazımı sağlanabilir.

Örnek Etiket, (A4 sayfa boyutuna 16 Adet sığan türde etiket bulundurmanız gerekmektedir)
(Etiket Modeli; TANEX TW- 2016)

8. Adım
Barkodlu Sicil Durum Belgesi ve online ödemenize ait makbuz fişini yazdırabilmek için aynı şekilde
görselde gösterilen ilgili linkleri tıklamanız yeterlidir.

İşlerinizde kolaylıklar ve başarılar dileriz.
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